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Abstrak 

 

Pasca bencana Lumpur Lapindo, ternyata air lumpur Lapindo tetap mencemari 

air sungai sekitarnya, salah satunya terjadi di Desa Tambak Kalisogo Kecamatan 

Jabon.Hal itu sekarang merugikan tambak yang berada di sekitar sungai.Fokus 

permasalahan dalam penelitian ini adalah strategi pendega dalam mengelola 

tambak.Yang dimaksud dengan pendega adalah seseorang yang diberi kepercayaan 

sepenuhnya oleh pemilik tambak dalam mengelola tambaknya.Adapun tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui serta mendeskripsikan tentang strategi adaptasi pendega 

dalam mengelola tambak di Desa Tambak Kalisogo Kecamatan Jabon Kabupaten 

Sidoarjo. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara 

observasi kegiatan pendega dalam mengelola tambak. Pengumpulan data juga dilakukan 

peneliti dengan teknik wawancara mendalam terhadap informan yaitu pendega. 

Dikarenakan pemilik tambak sebagian besar adalah penduduk diluar kota sidoarjo maka 

peneliti menggunakan teknik purposive dalam teknik penentuan informan dengan 

jumlah tiga informan pendega. Teknik analisis data dengan menggunakan pendekatan 

teori Adaptasi dari Bennet dalam buku Adi Sukadana yang menjelaskan adaptasi 

sebagai suatu perilaku yang secara sadar dan aktif dapat memilih dan memutuskan apa 

yang ingin dilaksanakan sebagai usaha penyesuaian. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi perubahan cara pengelolaan tambak 

sejak adanya perubahan kondisi air sungai yang tercemari air Lapindo. Terdapat empat 

strategi adaptasi pendega dalam mengelola tambaknya yaitu dalam teknik persiapan 

tambak, pada pengolaan air tambak, pada pemeliharaan ikan dan udang, dan dalam 

proses pemanenan juga penjualan hasil panen. Perubahan perilaku tersebut merupakan 

hasil penyesuaian diri mereka terhadap kondisi alam yang telah berubah. Disisi lain 

Pendega juga menggunakan logika mereka sendiri dalam mengembangkan cara dalam 

menghadapi masalah di lingkungannya sebagai suatu strategi adaptasi. 

 

Kata kunci : Pendega, Strategi Adaptasi, Lumpur Lapindo 
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Abstract 

After lapindo mudflow disaster, water mud of lapindo still pollutes the waters of 

the surrounding areas, One of them is happening in the village of an Tambak Kalisogo, 

Jabon sub-district. It now injurious areas located around the river. The focus of this 

research is pendega’s strategy in managing an embankment. What is meant by pendega 

is a person who is given trust fully by the owners of an embankment  to managing. The 

purpose this research is to know and described about strategy adaption Pendega in 

managing an embankment in the village Tambak Kalisogo sub-district Jabon Sidoarjo. 

A method of research used in this research is using methods research qualitative 

with uses the technique collecting data by means of observations activities pendega in 

managing an embankment. Collecting data also conducted research technique an deep 

interview with against an informer namely pendega. Because the owner tambak mostly 

is a outside the city sidoarjo and researchers used technique purposive in Technique 

determination informer with the sum of three informer pendega. Technique of data 

analysis by using the theory of Adaptation approach of Bennet in the book Adi 

Sukadana explaining adaptation as a behavior that is a conscious and active can 

choose and decide what is implemented as an effort adjustment. 

The results showed that changes the way the management of embankment since 

a change in the rivers heavily polluted water condition of water Lapindo. There are four 

strategies of adaptation pendega in managing her farm is on his pond preparation 

techniques, On the management of water areas, on the maintenance of fish and shrimp, 

and in the process of harvesting and selling crops. The change in behavior is the result 

of adjustments themselves against natural conditions have changed. On the other side 

Pendega also use their own logic in developing ways to deal with problems in their 

environment as an adaptation strategy. 

 

Keywords: pendega, adaptation strategies, lapindo mudflow 

 

 

 

ragedi lumpur panas Lapindo telah menimbulkan dampak luar biasa, terutama 

kerugian material dan nonmaterial yang dialami oleh masyarakat di sekitar 

lokasi semburan lumpur tersebut. Semburan lumpur dari eksplorasi 

sumurBanjarpanji-1 di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo awalnya dianggap 

sebagai kejadian yang biasa.Bahkan pada awalnya, pemerintah pun masih belum 

proaktif mengatasi masalah lumpur Lapindo tersebut. 

Akibat dari adanya luberan langsung maupun yang tidak terkena langsung, keadaan 

lingkungan hidup jadi terganggu, hal ini dikarenakan lumpur secara langsung 

mencemari langsung air tanah yang setiap harinya itu menjadi sumber kehidupan bagi 

masyarakan yang di sekitarnya.Sehingga, lumpur panas tersebut juga sangat 

T 
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membahayakan kesehatan warga setempat.Dengan adanya suatu peristiwa bencana 

ekologis yang di dalamnya terdapat rangkaian ekosistemyang saling berhubungan 

menjadi terganggu.Karena di alam ini terdapat makhluk hidup biotik maupun abiotik 

yang hidup dengan lingkungannya dan hidup secara terpisah tetapi saling 

mempengaruhi satu sama lain secara teratur sebagai satu sistem atau kesatuan. 

Kabupaten Sidoarjo terletak di tepi Selat Madura dan termasuk dalam wilayah 

administratif Propinsi Jawa Timur. Kabupaten Sidoarjo dikenal dengan sebutan Kota 

Delta, karena berada di antara dua sungai besar pecahan Kali Brantas, yakni sungai Mas 

dan sungai Porong. Kabupaten Sidoarjo berada di selatan Surabaya dan juga secara 

administratif Kabupaten Sidoarjo dibagi atas 18 Kecamatan yaitu Kecamatan 

Balongbendo, Candi, Buduran, Gedangan, Jabon, Krembung, Krian, Porong, Prambon, 

Sedati, Sidoarjo, Sukodono, Taman, Tanggulangin, Tarik, Tulangan, serta Kecamatan 

Waru (http://id.wikipedia.org/). 

Perikanan, industri dan jasa merupakan sektor perekonomian utama Kabupaten 

Sidoarjo. Tambak merupakan sub sektor unggulan Kabupaten Sidoarjo. Selat Madura 

yang berada di sebelah timur Kabupaten Sidoarjo merupakan daerah penghasil 

perikanan, diantaranya; ikan, udang, dan kepiting. Logo Kabupaten Sidoarjo 

menunjukkan bahwa udang dan bandeng merupakan komoditi perikanan yang utama 

kota ini. Sehingga Kabupaten Sidoarjo dikenal pula dengan sebutan "Kota Petis". 

(http://id.wikipedia.org). 

Daerah pertambakan Kecamatan Jabon meliputi 4 desa yaitu; Permisan, 

Kedung Pandan, Tambak Kalisogo dan Kupang, dengan luas 4.144,07 ha yang berupa 

tambak polikultur (udang dan bandeng) terdiri atas tambak tradisional (3.729,66 ha) dan 

tambak semi intensif (414,41 ha). Air tawar untuk tambak berasal dari air hujan dan air 

sungai sedangkan air asinnya dari Selat Madura.Tambak yang ada merupakan jenis 

tambak organik. 

Desa Tambak Kalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo adalah salah 

satu Desa yang berjarak kurang lebih 5 km dari pesisir laut. Dari data sekunder yang 

didapatkan dari Desa, tanah di desa ini sebagian besar adalah tanah 

pertambakan.Sebanyak tujuh puluh persen wilayah Desa Tambak Kalisogo adalah tanah 

pertambakan.Sehingga masyarakat yang hidup di Desa Tambak Kalisogo sebagian besar 

bermata pencaharian sebagai petani tambak khususnya sebagai pendega.Meskipun 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kali_Brantas
http://id.wikipedia.org/wiki/Kali_Mas
http://id.wikipedia.org/wiki/Kali_Porong
http://id.wikipedia.org/
http://id.wikipedia.org/wiki/Petis
http://id.wikipedia.org/
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wilayah Desa Tambak Kalisogo saat ini belum terkena luberan lumpur secara langsung 

tetapi untuk pertambakan di desa ini sudah merasakan dampak yang disebabkan oleh 

bencana tersebut. 

Permasalahan yang diakibatkan oleh semburan lumpur panas Lapindo yang 

paling utama adalah masalah lingkungan, dimana masalah lingkungan ini akan berujung 

pada masalah sosial ekonomi Pendega.Pencemaran air yang terjadi di Desa Tambak 

Kalisogo disebabkan oleh dibuangnya Lumpur Lapindo ke Sungai Berantas. Dengan 

dibuangnya Lumpur Lapindo di Sungai Berantas ini menjadikan terbawanya lumpur 

beserta air lapindonya ke laut atau Selat Madura. Air yang mengandung Lumpur 

Lapindo tersebut kemudian mengaliri sungai-sungai kecil di sekitar laut dan salah 

satunya mengalir di sungai-sungai sepanjang Kecamatan Jabon.  

Pada Penelitian ini peneliti memilih Pendega sebagai objek penelitian dimana 

pendega adalah seseoorang yang diberi kepercayaan oleh pemilik tambak untuk 

sepenuhnya mengerjakan tambaknya. Pendega sebagian besar memiliki tempat tinggal 

jauh dari lokasi tambak sehingga pemilik tambak membuatkan gubuk untuk tempat 

tinggal pendega saat memelihara tambak. Sehingga Pendega lebih mengetahui kondisi 

lingkungan yang terjadi di tambak. 

Beberapa kasus kerugian dialami oleh petani tambak khususnya pendega. 

Terjangkitnya penyakit yang diakibatkan oleh virus yang terkandung dalam air tambak 

mereka yang mengakibatkan ikan dan udang kerdil atau bahkan mati. Hal ini 

disebabkan oleh tercemarnya air sungai yang mengaliri tambak yang mereka kelola 

sudah tercemar oleh lumpur lapindo. Sehingga masalah yang diteliti adalah Bagaimana 

Strategi yang diterapkan oleh Pendega dalam menghadapi Bencana Lumpur Lapindo di 

Desa Tambak Kalosogo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo? 

 

Metode 

Pada penelitian ini, yang ingin diteliti adalah strategi-strategi adaptasi yang 

dilakukan oleh pendega dengan ruang lingkup Penelitian berada di Pertambakan Desa 

Tambak Kalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo.Sedangkan pendekatan pada 

penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.Deskripsi 

itu sendiri bertujuan untuk menggali informasi lebih dalam hingga menjelaskan strategi 
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adaptasi Pendega sebagai bahan penelitian (Bogdan dan Taylor 1975:5).Adapun tehnik 

pengumpulan data yaitu dengan menggunakan metode observasi dan wawancara 

mendalam padaPendega di Desa Tambak Kalisogo yang terkait langsung dengan 

kegiatan di tambak. 

Terdapat dua informan dari Kelurahan yaitu Bapak Saiful Rochman (53 tahun) 

Pamong Bapak Yudi (50 tahun) dan tiga Pendega yaitu Bapak Rozikin (42 tahun) 

Bapak Sholehuddin (40 tahun) Bapak Tomo (44 tahun).Peneliti mewawancarai secera 

bertahap yang berawal pada aparat kelurahan untuk mengetahui permasalahan secara 

umum yang terjadi di Desa Tambak Kalisogo juga mengetahui data potensi 

pertambakan secara lisan dan tertulis. Selanjutnya peneliti mewawancarai pendega yang 

sedang melakukan pekerjaannya di lokasi tambak yang sedang dikerjakan serta 

mengobservasi tambak untuk mengetahui secara langsung dari awal pendega 

mengerjakan tambak hingga proses akhir. 

Dari teknik Penelitian diatas,penelitidapat mendeskripsikan bagaimana petani 

tambak dalam mengolah air tambak agar layak dan tidak membahayakan ikan dan 

udang, mengetahui cara petani tambak mengelola tambak hingga pemanenan dan 

pemasaran, juga mengetahui pekerjaan lain petani tambak untuk mencari penghasilan 

tambahan mereka. Kemudian peneliti menganalisa hasil lapangan dengan pendekatan 

teori yang dipilih oleh peneliti. 

Analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam 

pola, kategori, dan satuan dasar sehingga dapat ditentukan tema dan dapat dirumuskan 

hipotesis kerja (Moleong, 2007:4).Analisis dalam penelitian ini adalahdimana Strategi 

Adaptasi Pendega Desa Tambak Kalisogo terhadap adanya dampak semburan lumpur 

panas Lapindo dikaitkan dengan konsep Strategi Adaptasi dalam Antropologi. 

 

Strategi AdaptasiPendega Dalam Mengelola Tambak 

Pada dasarnya setiap masyarakat hidup dengan berbudaya, di mana 

Kebudayaan menurut koentjaraningrat adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan 

hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia 

dengan belajar (Koentjaraningrat, 1977:144). Begitu pula pada masyarakat Desa 
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Tambak Kalisogo khususnya pendega yang memiliki cara tersendiri dalam pengelolaan 

tambak dengan menggunakan pola pikir mereka sendiri dan secara langsung 

menghadapi perubahan lingkungan di tambak. 

Adanya bencana Lumpur Lapindo ini mengakibatkan perubahan lingkungan 

pertambakan di Desa Tambak Kalisogo, sehingga pendega merubah pola pengololaan 

tambak dengan menyesuaikan diri terhadap kondisi lingkungan pertambakannya juga 

kondisi perekonomiannya. Seperti penjelasan teori adaptasi yang di artikansebagai suatu 

perilaku yang secara sadar dan aktif dapat memilih dan memutuskan apa yang ingin 

dilaksanakan sebagai usaha penyesuaian. Proses perilaku semacam ini mungkin 

terkendali oleh berbagai sifat sistem, tetapi tidak mutlak demikian. Dalam hal inilah 

adaptasialamiahberbeda dari adaptasiaktif yang dilaksanakan oleh manusia sebagai 

makhluk yang beradab (Bennett,1976 dalam Sukadana, 1983:18). 

Dari konsep Bennet dalam buku Adi Sukadana di atas mendorong Pendega 

untuk belajar menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang dihadapi, Strauss dan Quinn 

menjelaskan bahwa sebagian besar pengetahuan yang dimiliki individu diperolehnya 

melalui proses belajar yang bersifat informal, atau melalui pengamatan atau penerimaan 

rangsangansehari-hari, dan bukan berasal dari instruksi formal (Straus dan Quinn  dalam 

Choesin, 2001:1-9). 

Sehingga hasil dari proses pembelajaran tersebut mewujudkan pengetahuan 

dan sebuah tindakan dan menurut Suparlan, tindakan-tindakan yang dipilih oleh 

sebagian besar masyarakat merupakan cara yang dianggap mereka cara yang paling 

sesuai dengan lingkungan dan kebudayaannya (Suparlan, 1984:106). 

Tambak adalah salah satu jenis usaha di sektor perikanan darat yang 

mempunyai ikatan jaringan ekosistem dengan laut. Hal ini dikarenakan perairan tambak 

tergantung dengan aliran sungai yang bermuara di laut. Kualitas air laut dan siklus 

pasang surut air laut menentukan pengairan tambak tersebut. Tambak mempunyai 

struktur seperti Pemilik , Pendega, dan buruh Tambak. 

Pada Penelitian ini peneliti memilih Pendega sebagai objek penelitian dimana 

pendega adalah seseoorang yang diberi kepercayaan oleh pemilik tambak untuk 

sepenuhnya mengerjakan tambaknya. Pendega sebagian besar memiliki tempat tinggal 

jauh dari lokasi tambak sehingga pemilik tambak membuatkan gubuk untuk tempat 



35 
 

tinggal pendega saat memelihara tambak. Sehingga Pendega lebih mengetahui kondisi 

lingkungan yang terjadi di tambak.  

Pada kegiatan budidaya ikan dan udang, hubungan Pendega menyatu dengan 

lingkungannya. Pekerjaan yang mereka lakukan setiap harinya secara langsung sudah 

dapat duperkirakan, juga dapat diartikan bahwasannya perilaku para Pendega Desa 

Tambak Kalisogo dipengaruhi oleh keadaan dan kondisi lingkungannya. 

Dengan adanya perubahan kondisi lingkungan yang diakibatkan oleh lumpur 

lapindo yang telah mencemari air laut dan mengaliri tambak yang dikelola pendega di 

Desa Tambak Kalisogo menjadikan pengembangan pengetahuan mereka. Dengan 

modal pengetahuan tradisional dari leluhur mereka, para Pendega menghadapi masalah 

ini dengan terus berupaya agar benih yang di tebar di tambak tersebut bisa bertahan 

hidup meskipun dengan cara baru yang menurut mereka itu efektif 

Strtategi adaptasi Pendega dalam pemeliharan tambak dimana air sungai yang 

mengisi air tambaknya yang tercemari oleh lapindo dilakukan dengan berbagai upaya, 

strategi adalah upaya yang mereka jalani untuk kelangsungan budidaya mereka. Berikut 

bisa dilihat dari persiapan sampai dengan pemanenan yang erat kaitannya dengan 

keadaan dan kondisi alam. 

pertama merupakan proses persiapan dasar tambak seperti yang dilakukan oleh 

Bapak Rozikin (42thn, Pendega), dimana setelah panen, air tambak dibuang kembali ke 

sungai dan jika banyak endapan lumpur hitam dan tanah dasar tambak yang membusuk 

maka perlu diadakan pemompaan dan pencucian dasar tambak. Tapi hal tersebut jarang 

dilakukan karena keterbatasan modal dari para petani tambak di Desa tambak Kalisogo. 

Sehingga tambak hanya dibiarkan atau dikeringkan yang merupakan proses kedua 

dalam proses persiapan tambak. 

Proses kedua, pengeringan dasar tambak, yang mana setelah pembersihan 

tanah dasar tambak dilakukan, maka tanah dasar tambak tersebut di jemur atau 

dikeringkan terlebih dahulu selama 7 sampai dengan 14 hari sampai tanah terlihat retak-

retak dan hal ini tergantung cuaca.  

Kemudian seperti yang dilakukan oleh Bapak Sholehuddin (40thn, pendega) 

yang dilanjutkan dengan pembalikan tanah atau masyarakat Desa tambak Kalisogo 

menyebutnya dengan sebutan walik bumi dengan cara dicangkul mencapai 10 sampai 

dengan 20 cm kedalaman tanahnya, selanjutnya tanah dasar dikeringkan lagi untuk 
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mencegah proses perombakan dan produksi H2S yaitu salah satu unsur kimia yang 

dapat membawa penyakit bagi udang dan ikan. 

Untuk mempermudah pengeringan, dasar tambak dibuat dengan kemiringan 

0,1 persen kearah pintu pembuangan air, sedang dasar pintu air dibuat 15 cm di atas 

saluran pembuangan. Pengaturan pengukuran ini diakukan dengan hanya perkiraan dan 

tanpa adanya rumus matematika tertentu untuk menentukannya. Hal ini dilakukan 

terutama karena tambak-tambak di Desa Tambak Kalisogo pengelolaan airnya adalah 

dengan cara mengandalkan potensi pasang surut air laut. Pengeringan tanah dasar 

tambak sebenarnya bertujuan untuk mempercepat proses oksidasi bahan-bahan organik 

dan pelepasan gas-gas beracun dari tanah selama proses budidaya sebelumnya, serta 

untuk memberantas hama dan memperbaiki struktur tanah. Pembalikan tanah saat ini 

lebih sering dilakukan dibandingkan pada saat air sungai.Pada proses ini Pendega 

biasanya tidak melakukan pembalikan tanah sendiri melainkan pendega 

memperkerjakan 3 kuli untuk mengerjakannya. Dengan biaya per orangnya Rp14.000,-. 

Hal ini juga dilakukan pendega ketika proses panen khususnya ketika proses mere’ atau 

menjala ikan. 

Proses selanjutnya adalah pemberian bahan-bahan yang dapat mengurangi 

tingkat keasaman tanah, misalnya dengan pengapuran dan abu gosok.  

Pengapuran harus dilakukan apabila tanah berlumpur. Jenis kapur yang digunakan 

adalan Kaptan (kapur pertanian) dengan dosis 500 sampai dengan 1.500 kg/Ha. Setelah 

kapur atau abu gosok tersebut ditebar merata kedasar tanah tambak, maka tanah dasar 

tambak tersebut dibiarkan terjemur selama kurang lebih satu minggu. 

Proses selanjutnya adalah proses penumbuhan pakan secara alami. Proses ini 

dilakukan dengan menggunakan pupuk kandang (kotoran ternak) atau dengan 

menggunakan sayuran atau buah-buahan busuk seperti tomat, yang ditebarkan sebanyak 

500 sampai dengan 1.000 kg/Ha ditambah dengan dedak halus sekitar 250 kg/Ha ditebar 

merata di dasar tanah tambak, kemudian air dimasukkan secara pelan-pelan melalui 

saringan pintu air, setinggi kurang lebih 5 sampai dengan 10 cm atau air macak-macak. 

Kemudian air tersebut dibiarkan menguap atau terjemur hingga tanah dasar tambak 

kering. Hal ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan agar pupuk organik tersebut 

mengalami proses penguraian atau mineralisasi ke dalam tanah 
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Beberapa Pendega memasukkan kembali secara pelan-pelan setinggi 20 sampai 

40 cm diatas pelataran, kemudian pupuk an organik misalnya mess, Urea dan jenis SP-

36 dengan takaran masing-masing adalah 100 hingga 150 kg/Ha untuk pupuk mess dan 

Urea sedangkan untuk jenis pupuk SP-36 dibutuhkan sebanyak 50 sampai 75 Kg/Ha. 

Pupuk tersebut ditebar merata dan air dibiarkan tergenang selama kurang lebih satu 

minggu, sampai makanan alami seperti ganggang untuk udang dan ikan tumbuh subur. 

Selanjutnya, proses terakhir dalam persiapan tambak adalah pengaturan air dan 

pemberantasan hama. Setelah makanan alami tumbuh subur, kemudian air yang baru 

dimasukkan melalui pintu air yang memakai saringan yang dipasang secara dobel agar 

hewan lain yang bersifat predator tidak dapat masuk, hal ini dilakukan secara berangsur-

angsur sampai mencapai kedalaman kurang lebih 75 cm di atas pelataran dasar tanah 

tambak.  

Penyediaan air di pertambakan wilayah Desa Tambak Kalisogo diperoleh 

melalui potensi pasang surut air laut melalui sungai/kali Porong dan dengan 

menggunakan pompa air untuk membantu memasukkan air ke petak-petak tambak pada 

saat air laut pasang. 

Pada pemertahanan kualitas air tambak agar tetap mengandung banyak 

oksigen juga tidak mengandung racun, Pendega mengendapkan terlebih dahulu sampai 

air benar-benar tidak berbau anyir dan dipastikan Pendega sudah tidak tercemar air 

lapindo. 

Dalam hal pemeliharaan, petani tambak memberikan makanan tambahan pada 

udang setelah berusia satu bulan dengan pupuk / mess, dengan frekuensi pemberian 

pakan tiga kali sehari. Pakan lainnya juga berasal dari plakton juga dari pakan pabrik 

yaitu dengan pemberian urea SP36 sesuai dengan kebutuhannya. 

Penyakit yang menyerang ikan mereka disebabkan oleh virus bisa menyerang 

sewaktu-waktu terhadap ikan dan udang, sehingga Pendega sebisa mungkin 

memperhatikan ikannya dengan cara memantau sebanyak 3-4 kali dalam satu hari. 

Umumnya penyakit pada udang dan ikan juga bisa disebabkan oleh cuaca. Namun di 

wilayah pertambakan Desa Tambak Kalisogo yang terjadi justru semakin parah karena 

air yang mana disini sebagai media atau tempat hidupnya ikan dan udang yang sudah 

tercemar. 
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Kegiatan pemanenan udang dan ikan merupakan tahapan yang penting, yaitu 

dengan cara semua udang dan ikannya yang berada di tambak ditangkapi menggunakan 

seser kemudian airnya dikeluarkan pelan-pelan. Dengan demikian ikan dan udang bisa 

digiring menyusuri saluran menuju pintu air, kemudian agar tidak lepas dikurung 

dengan kere’ sehingga ikan tidak terlepas kemana-mana setelah itu baru ditangkap naik 

dengan seser atau jala. 

Pada umumnya petani tambak Desa Tambak Kalisogo cara budidaya ikan dan 

udangnya masih dilakukan dengan cara dan alat tradisional, hal ini dikarenakan pada 

umumnya masih dipengaruhi tingkat pendidikan yang rendah yang efeknya berdampak 

pada kekurangtahuan perkembangan teknologi tambak. 

 

Pemanfaatan Waktu dan Lahan Tambak yang Kosong 

Dalam menjalankan strategi, para Pendega memiliki pengetahuan, kemampuan 

berpikir untuk bersiasat,.Beragam unsur kebudayaan yang berbeda, membuat masing-

masing memiliki strategi yang didapat dan dipelajari dari kehidupan sehari-

hari.Lingkungan dan kebudayaan yang mereka miliki masuk dalam pola pikir.Mereka 

tidak hanya memanfaatkan lingkungan, tetapi juga sambil berpikir.Kebudayaan yang 

ada dan yang mereka pahami termasuk pola pikir mereka dalam mengadaptasikan diri 

mereka dengan lingkungan. Proses berpikir menjadikan pendega di Desa Tambak 

Kalisogo bisa belajar dari pengalaman yang mereka dapatkan agar nantinya tidak 

mengulangi jika terjadi suatu kesalahan atau gagal panen. 

Pengalihan pekerjaan atau mempunyai pekerjaan ganda adalah salah satu 

upaya yang dilakukan para penduduk Desa Tambak Kalisogo untuk tetap bertahan 

dalam penghidupan dengan keadaan yang serba tidak menguntungkan merupakan salah 

satu bentuk keseluruhan pengetahuan yang dipunyai mereka sebagai makhluk sosial 

yang hidup di dalam suatu kondisi yang memaksa mereka untuk menggunakan 

pengetahuan mereka yang secara selektif dapat digunakan untuk memahami dan 

menginterpretasi lingkungan yang dihadapi, dan akhirnya  mendorong dan menciptakan 

tindakan-tindakan yang diperlukannya seperti mencari nafkah dengan cara menjadi 

penjual sayur ataupun sebagai petani tambak di desa lainnya. 

Kesimpulan 
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Desa Tambak Kalisogo terletak di area pertambakan terbesar di kabupaten 

sidoarjo.Dengan keadaan masyarakatnya yang mempunyai latar belakang pendidikan 

rendah juga keterbatasan keterampilan selain menjadi petani tambak khususnya 

Pendega.Sehingga Pendega menggantungkan hidupnya terhadap alam dan bertahan 

dengan profesi mereka dan mencoba berbagai cara dalam mengelolah tambak dengan 

mengandalkan logika mereka sendiri 

 Strategi adaptasi mereka di latar belakangi oleh kebutuhan hidup mereka yang 

semakin meningkat dengan kondisi tambak yang sering mengalami kerugian akibat 

keracunan air Lumpur Lapindo yang terbawa dari laut saat air pasang, sedangkan dalam 

mengatasi kerugian yang disebabkan oleh hasil panen yang sedikit Pendega mencari 

pekerjaan tambahan seperti bercocok tanam di area lahan tambak yang kosong atau 

menjadi buruh mencari rumput untuk hewan ternak orang dengan harapantetap dapat 

memenuhi kebutuhan hidupnya. 
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